ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
curs 2014-2015
03 de juny de 2015
ASSISTENTS de la Junta de l’AMPA
Jordi Suàrez
Mireia Mercader
Eva María Fernández
Julià Fernàndez
Daniel Martínez

Montserrat Perales
Sandra Llorente
Gemma Llamas
Anselm Rodrigo
David Escutia

ASSISTENTS Socis de l’AMPA
Família Asandei
Família Barbe Conesa
Família Boné Boix
Família Busom Fernández
Família Escutia Piñol
Família Fernández Vila
Família Garcia Llorente
Família Hernández Vilalta
Família Lacambra Muñoz
Família López González
Família Maluenda Martínez
Família Martínez Llamas
Família Martínez Mercader
Família Martínez Polo
Família Mayol Muñoz
Família Mena Perales

Família Méndez Pacheco
Família Moran Benavente
Família Nett
Família Opoku Font
Família Ortiz Aramayo
Família Pardo Álvarez
Família Rius Aparicio
Família Rodrigo Navarro
Família Rodríguez Màrquez
Família Segura Llamas
Família Semblantes Chimbolema
Família Suàrez Montoya
Família Tomás Gallego
Família Torres Teruel
Família Velez Gomez

A la sala d’actes de l’escola Pegaso, quan són les 19:00h no hi ha quòrum en la
primera convocatòria; esperem fins a les 19:30 hores. En segona convocatòria
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de la tarda comença l’assemblea extraordinària de l’AMPA Pegaso amb els
següents temes a tractar:

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Presentació de l’Assemblea
Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea
Modificació i aprovació dels actuals estatuts de l’associació
Informació sobre les novetats en l’adquisició dels llibres de text pel curs
2015-2016
5. Proposta de relleus a la Junta de l’AMPA
6. Estat dels pagaments de la quota de material i serveis
7. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA
1.Presentació de l’Assemblea
El President de la Junta, Jordi Suàrez, dóna la benvinguda als assistents i
els agraeix la seva presència. Presenta els punts a tractar en aquesta reunió.
I queda a disposició dels presents d’ara en endavant per a qualsevol dubte.
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea
La Secretària llegeix l’acta de l’anterior Assemblea i queda aprovada per
majoria dels assistents.
3. Modificació i aprovació dels actuals estatus de l’associació
A l’Assemblea del novembre ja es van comentar els diferents motius pels
quals es proposava una sèrie de modificacions dels estatuts.
Es presenta la nova proposta d’estatuts.
En el moment de la seva votació, amb la majoria d’assistents a favor i una
sola abstenció, queda aprovada la modificació dels estatuts de l’associació.
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4. Informació sobre les novetats en l’adquisició dels llibres de text pel curs
2015-2016
El vocal de referència al grup de treball Llibres, de la comissió de Serveis,
explica aquest punt i fa constar que, actualment, a l’escola se segueix fent ús
de llibres socialitzats.
Els llibres que adquireixen les famílies es pot fer a través d’una llibreria.
S’ha estat negociant al llarg d’aquest curs amb la llibreria Canales. Aquest
procés s’ha sondejat prèviament amb altres escoles del barri.
A final de curs cada família tindrà el llistat de llibres que necessitarà el curs
vinent per anar-los a encarregar donant una paga i senyal. Es recomana fer
això abans del dia 3 de juliol i assegurar d’aquesta manera que els alumnes
tindran els seus llibres abans de començar l’escola.
En aquest full que trauran els nens a final de curs ja s’explicarà tot això,
inclòs el pagament de la quota de l’AMPA.
5. Proposta de relleus a la Junta de l’AMPA
La vice-presidenta planteja als assistents un relleu a la junta de l’AMPA de
cara al curs vinent. L’actual junta és partidària de que hi hagi una continuïtat
en aquest relleu.
Es proposa als assistents que es facin la pregunta de per què pot ser
interessant que formi part de la junta de l’AMPA, bé sigui amb un càrrec o
bé com a col·laborador.
6. Estat dels pagaments de la quota de material i serveis
La tresorera informa sobre la quota socialitzada.
S’explica el repartiment que es faria de la quota si fos sense socialitzar.
Fa anys que l’escola i l’AMPA van optar per aquest tipus de quota que
tenim, la socialitzada.
Estat dels ingressos a data 31 de maig: s’ha recaptat un 91’2 % del total.
Quan al mes de març es va veure que no es podia pagar certs projectes,
per causa de l’elevat nombre d’impagaments, l’escola es va posar d’acord
amb l’AMPA per fer el requeriment de que les famílies fessin efectius
aquests pagaments que tenien pendents.
Finalment s’està fent front als pagaments seguint aquesta prioritat:
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 Mainaderes (únic projecte pagat a data d’avui)
 Piscina
 Gestió administrativa
La diferència que no es pot arribar a pagar, de material, degut als
impagaments, l’està aportant l’escola.
Les mesures que es volen adoptar per intentar evitar que es torni a produir
aquesta situació són:
 Elaboració d’un programa d’adhesió: signant aquest document qui
s’adhereix té dret als serveis, i qui no, no hi té dret.
 Comissió de seguiment: per controlar l’estat del material.
 Document amb informació de quin estalvi representa el projecte de
llibres socialitzats i material fungible d’ús comú.
Arran de que hi ha famílies que no paguen i el Consorci les recolza, s’ha
fet una carta i ens han citat per tenir una entrevista la setmana vinent. En
general, l’escola i els pares no volen perdre els projectes que tenim i per això
es vol prendre unes certes mesures al respecte.
Seria ideal que, en el moment de signar el document d’adhesió, la família
estigués al corrent de pagament. En aquest document hauria de constar que
el compromís que s’adquireix és durant l’escolarització dels alumnes en
aquest centre.
Una altra opció per mirar de resoldre aquesta situació és anar al Síndic de
Greuges contra el Consorci.
Degut a tot aquest enrenou també hem aprofitat per regularitzar la nostra
situació respecte a la LOPD.
Finalment una vocal de la junta fa una exposició de què s’ha fet durant
aquest curs. Els aspectes més destacats que s’han treballat han estat:
 La visibilitat dins el districte
 Cohesió entre famílies
 Formació en educació i creixement
 Accessibilitat i millora de les comunicacions (p.e. creació d’una
aplicació d’Android)
 Activisme en favor de l’educació pública
 Cooperació amb les necessitats socials
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 Mediació amb el centre i el Consorci per temes com la quota de
material i serveis, i altres
10. Precs i preguntes.
No n’hi ha cap, havent sorgit al llarg de l’Assemblea.
Quan són les 21:40 hores, el President aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
Secretària, aquesta acta.

La Secretària

Vist-i plau

El President

Aquesta acta està sotmesa al dret de correcció i/o rectificació, i pot ser
impugnada d’acord amb als estatuts que regeixen l’associació.
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